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Onderscheid

Allereerst wenst het hele team van YachtFocus Magazine haar lezers voor 2014 een prach-
tig vaarseizoen toe, met net zulk heerlijk weer als in de afgelopen zomer! De start van het 
nieuwe jaar is een aanleiding om voorspellingen te doen. De prijzen van gebruikte boten 
dalen naar verwachting niet verder. Nieuwbouwboten die dit jaar worden afgeleverd, hoe-
ven nauwelijks afgeschreven te worden. Er wordt zo weinig gebouwd, dat schaarste ont-
staat aan jonge, net ingevaren boten. Het zijn de bedrijven die de botenmarkt in beweging 
houden, de jachtmakelaars, voor wie 2014 een uitdaging wordt. YachtFocus schat in dat 
ongeveer 400 bedrijven bemiddelen of voor eigen rekening handelen in gebruikte boten 
met een waarde boven euro 5.000. Dat zijn dus wel heel veel bedrijven, terwijl het boten-
bestand afneemt doordat veel boten naar het buitenland verkocht worden. De spoeling 
wordt dunner, jachtmakelaars merken dat. Verkopen is ook in deze economische omstan-
digheden prima te doen (immers: export) maar de grote uitdaging wordt de acquisitie, 
oftewel het op peil houden van een mooie verkoopportefeuille. In 2014 zullen de betere 
jachtmakelaars zich verder weten te onderscheiden en met gemak het mooiste aanbod 
aantrekken. Wie zijn dat? 
 
De consument die zijn boot wil verkopen, heeft jachtmakelaars voor het uitzoeken. Maar 
wie doet het sneller en tegen een betere prijs? YachtFocus adviseert om voor 1 van de 
ruim 200 YachtFocus-makelaars te kiezen. Ja logisch, roept u meteen. Toch bent u echt 
beter af bij jachtmakelaars die uw boot adverteren op het enorme internationale netwerk 
van meer dan 20 botensites van YachtFocus in bijna alle Europese landen en daarbuiten in 
de beste wereldeconomieën. Alleen de YachtFocus-makelaar beschikt over zo’n uitgebreid 
netwerk. De besten onder hen plaatsen uw boot bovendien in YachtFocus Magazine. We 
leven weliswaar in het internettijdperk, maar menigeen oriënteert zich liever via ons blad 
waarin het zoveel makkelijker vergelijken is dan op een beeldscherm. Als u echt snel wilt 
verkopen tegen een goede prijs kunt u de kansen van gedrukte media niet laten liggen. 
Onze complete oplage gaat elke maand schoon op, dat is het bewijs. Zoekt u de allerbeste 
jachtmakelaar, neem dan de vraag mee of hij uw boot elke maand publiceert in YachtFocus 
voor nog snellere verkoop. Hun namen vindt u handig bij een landkaartje op pagina 14 en 
verder. 
 
Voor een goed gesprek over de ‘ins and outs’ van een snelle verkoop van uw boot, bent 
u van harte welkom bij onze deskundige staf op een van de grote winterbeurzen. Neem 
alstublieft een A4-papier met een foto en alle bootinformatie plus uw contactgegevens 
mee, dan hangen we die op een speciale pinwand op onze veelbezochte beursstands. 
 
Boot Düsseldorf -18-26 januari 2014 - Stand 17C38 
Boot Holland - 7-12 februari 2014 - bij beide entrees
HISWA Amsterdam Boat Show - 5-9 maart 2014 - Stand 06.108

    Jan-Pieter Oosting


